
F ORMULAF*Z P ODZIAŁU C Z\INN O S C I

Na Podstawie att. 22a ustawy z dnia 27 Llpca 2001, t. - Prawo o usttoju sądów powszechnych Pz.U.
z 20I5t. poz. 133,z poźn.zm.) w związku z § ,18 ust. 1 tozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
23 grudnia 201,5 t. - Regulamln urzędowania sądów powszechnych (Dz. IJ. poz.231,6), po zasięgnięciu
oPinii l{olegium Sądu Okręgowego w Radomiu (*y.ią z ptotokołu posiedzenia stanowi załącznlk
do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indl,widualny podział czynności w okresie od dnia
25.03.2019 t. do dnia 3'l,.12.2019 t.

Imię(rmiona):
rwaldemar

Nazwisko:
ZYTNIAK

stanowisko słuzbowe:
Sędzia Sądu Reiono\ń/ego

Przydział do wydziału lub wydziałów:
IY/ydziŃ Cywilny

Ptzewodnictwo I rX/ydziału Cy,wilnego, otzekanie w sprawach cywilnych w I Wydziale
Cl,wilnym, nadzót nad komornikiem działalącym ptzy Sądzie Rejonowym w Ptzysusze, kontrola
kanceladi Komornika Sądowego, wyjątkowo otzekańe w innych sprawach wpły,wajacych do
tutejszego Sądu w miarę potfzeby.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Zastępstwo Przewodniczącego III \X/ydziału Rodzinnego i Nieletnich, orzekańe w sprawach
cywilnych i karnych ze stosunków todzinnych i nieletnich, nadzór w Ębie art.77 ustawy o

postępowaniu w sptawach nieletnich, nadzót nadpracą zawodowych kuratotów todzinnych
zrviązanycb z otzeczęniami wydanymi w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Pełnione funkcje:

Ptezes Sądu Reiono,$/ego w Ptzysusze

Ogólne kietownictwo Sądu. Sprawowanie zastępstwa pfa\I/nego resoftu w sprawach
powiezony ch przez Prezesa Sądu Oktęgo§/ego.

Ptzewodni czący I'Wy dziŃl Cy,wilnego

Członek Zgtornadzenia Ogólnego Sędziów

Reguły przydziału spfa§/ :

I Wydział Cywilny -25o/o

- ewentual4e dodatkowe lub odmienne teguły przydziałll sptaw od zasady 
^Dtofna\rcznego 

ptzydziału
spmw (np. sędzia wyspecjallzowany,wrydziały todzinne i nieletnich, tejesttowe):



Uzasadnienie teguły przydziału spfaw - ustalenia wskaźnika pfocentowego udziału - prrydri"I"
wPłYwających do wJ'działu lub pionu spfaw ze wskazańęm pruyczyn uastosowunti ńżrr.go
wskaŹnika ńż 1,00o/o ofaż sposobu ustalenia jego w],sokości (podlega wypełnieniu * ,uii"
ustalenia wskaŹnika na poziomie ntższym ńż 100o/o): pełnione funkcie Ptezesa Sądu i
Przewodniczącego I §7ydziału Cywilnego; orzekanie w III Wydziale Rodzinnym i
Nieletnich §/ spfawach cywilnych i karnych ze stosunków rodzinnych i nieletnich,
zastępstwo Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Zasady zastępst§/:

§7 PrzyPadku nieobecności sędziego v/ zakresie orzekanla w I Wydziale Cl-wilnym będzie on
ZastęPowany Przez SSR Annę Owczarek i SSR N.I(obet. \ff/ zakresie orzekańa w III \){/ydziale
Rodzinnym i Nieletnich będzie zastępowany puez SSR Annę Owczatek i SSR Ninę I(ober.

Dodatkowe obciĘeńa oraz tch wymiar : (np. dyżury afeszto§/e, dyżury sędziów rodzinnych,
kootdynatorzy): btak

e0tg -fi3- ż 5

(data) Prezesa Sądu)



_§(lypis-

Z Ptotokołu posiedzenia I(olegium Sądu Okłęgowego w Radomiu z dn:r- 22 matca 2019r.

Obtady I(olegium tozpoczęto w Sądzie Oktęgowym w Radomiu o godz. 9.20. §7 obradach

uczestniczyli: Przewodńcząca I(olegium Ptezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSR Marta

Łobodzńska. Członkowie: SSO §7iceprezes Anna GzeI Michalska, SSO Małgotzata

Nowaczewska - Małek, SSR Piott Chudzio, SSR Grzegorz Gaj, SSR AndrzeiJędru, SSR Grzegorz

§fysmolński. Nieobecni: SSO Adam Piechota, SSR I{rzysztof Duchnik, SSR Bęata Fikus,

SSR Tadeusz Rączkowski - nieobecność usprawiedliwiona. Ptotokołował SSR Grzegotz

§7ysmolński. Porządek posiedzenla:1. (,..),2.(...),3. (...),4.(..), 5.\X/yrażenie opinii

w Przedmiocie projektu podziałoxv czynności sędziów Sądu Rejonowego w Ptzysusze i statszego

tęferendarza sądowego,6. (,..),7. (...), B. (...), 9. (,..), 10. (...). Ptzewodńcząca I{olegium

wniosła o rozszetzerue porządku obrad o pkt 11.(,..), o pkt 12. (,..), o pkt 13. (...) oraz o pkt.

14 (...).

I(olegium j ednogło śni e pruyj eło żapf op onovi any p otządek p o siedz e ńa. . .

Ad. 5 Przewodnicz.ąca Kolegsum ptzedsta:wtła wniosek o wytażenle opinii w ptzedmiocie

Ptojektu podziałów czynności sędziów Sądu Rejonov/ego w Ptzysusze i statszego teferendatza

sądowego,

Iiolegium jednogłośrue, rv drodze uchwałv, rv głosorvaniu jarvnr-m, pozi-fi-wnie zaopiniorł,ało

Proiekt podztałów czynności sędziów Sądu Rejonoviego w Przysusze i statszego tefęrendatza

sądowego..

I{olegium zakończyło obrady o godz. 10.30 .

Przewodnicząca
Prezes Sądu Okręgowego

N{arta Łobodzńska

protokolant

Sędzia Sądu Rejonowego
Grzegotz Wysmolński

na orBginale
tułaścirup(e) podpis(g)


